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inzerce

Malostranské 
servírky

SVIžnÁ DOMInIKA
z restaurace U Glaubiců na 
Malostranském nám. 5 nese 

černého Kozla za 33 Kč 
a Plzeň 12 ° za 33 Kč. 

Miss 
GlaUbiC



Rodinný obrázkový měsíčník. Vždy 1. dne v měsíci.
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Založeno za soumraku roku 2009. Noviny pro Malou Stranu, Hradčany a okolí. 

Nejlepší noviny 
ve městě a okolí

  redakce@maloStranskenoviny.eu  ●  telefon: 777 556 578  ●  www.malostranskenoviny.eu

toto číslo vyšlo 
v nákladu 

10. 000 výtisků

30 Kč

902 11 30
MN TRICET

na tel. 
číslo

Jako dobrovolnou platbu 
za tyto noviny pošlete SMS 

Noviny, které si píší čtenáři sami

®

Cˇ ís. 9 / roč. VIII
září 2016

na VaŠí 
Str

anĚ

koneC havlovY 
knihovnY?
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str. 3

kavárníka 
kotase 

ZMlátili 
oPilí 

tUristÉ

knihovnY?knihovnY?
noVá FaKta V BitVĚ 

o MiLiardáŘoVU 
rezidenci na hradČanech

ČtĚte na StranĚ 6 - 7

Důchodce Vejtasa, 
který se nechce 
odstěhovat

Miliardář Bakala,  
uhlobaron a majitel 
mediálního impéria

Jezevčice 
Romy

www.vojanovysady.cz
Tel.: 602 200 249,

257 531 839
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inzerce

Anketa Malostranských novin

Anna Marie 
Höppnerová

Mluvčí mladé 
generace

„Zatím ne, 
protože mě až 
do školy vodí 

maminka, takže 
to ani nejde.“

Jindřich 
Pavliš
Vojanovy 

sady
„Za školou jsem 
byl jen legálně 
díky občasným 
nemocem cest 

dýchacích.“

Petr 
Hejma

Spoluzakladatel 
KampaNuly

„Občas jsme 
hrávali fotbal na 

dvorku, který 
byl za školou na 

Uhelňáku.“ 

Barbara 
Slezáková

Operní pěvkyně 
z Malé Strany

„Na konzervato-
ři, místo teorie 

hudby na lodičky 
na Žofín.“

„Jasně. Vrch 
Vítkov byl naše 
království, tam 
bylo líp, než ve 

škole.“

„Občas, nevě-
douce, že to jed-
nou budu muset 
stejně dohnat.“

Dana 
Syslová
Herečka, 

Vlašská ulice

krátký vtip

Pište si tyto
noviny sami! 

redakce@malostranskenoviny.eu

Pište si tytoPište si tytoPište si tytoPište si tyto

Ondřej
Höppner
Šéfredaktor
Malostranských 
novin

Pobořená zídka na Kampě: 
hrozí nebezpečí úrazu

Kampa - Zídka na Kam-
pě nejenže dělá ostudu, 
ale hlavně může být 
pěkně nebezpečná. Je 
jen otázkou času, kdy 
spadne úplně, stačilo by 
se trochu opřít... Foto je 
z 24. 7. 2016. 

Lenka Písařová

P. S.: Malostranské novi-
ny napsaly mluvčí radni-
ce Prahy 1, zda by moh-
la sdělit, kdy radnice 
zídku opraví. Nedaleko 
je dětské hřiště. Odpo-
věď do uzávěrky tohoto 
čísla nepřišla. 

Důležité 
telefony
Policie:...............................158 
Záchranka: .......................155 
Hasiči:................................150 
Tísňová linka:....................112
Redakce Malostranských 
novin:...................777 556 578
Městská policie...224 482 222
Státní policie:......974 851 730

Číslo měsíce

6,5
Miliardář Bakala 
nabídl panu 
Vejtasovi za byt 
6,5 milionů Kč

18 °C
ZÁŘÍ

Co v září švitoří, 
v říjnu září.

Počasí 

Válka mezi magistrátem a radnicí 
Prahy 1 kvůli modrým zónám

Malá Strana - Magis-
trát chce zavést placení 
parkování na modrých 
zónách pro ty, kteří na 
Malé Straně nebydlí. Tý-

kalo by se to především 
příbuzných rezidentů 
a služeb. Místo na dobu 
až tří hodin bude mož-
né zaplatit přes mobil. 

Radnice Prahy 1 toto 
rozumné řešení odmítá. 
Pravidla pro parkování 
v modrých zónách však 
určuje magistrát.

Chodili jste někdy 
za školu?

Petr 
Burgr

Místopředseda 
SOPMSH

Posílejte nám své recepty 
na adresu: redakce@

malostranskenoviny.eu

   Krátký Vtip
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Velké zprávy 
z Malé Strany

Malostranské 
náměstí bez 

aut: Kino 

Malá Strana - Na Ma-
lostranské náměstí, kde 
bylo v červenci zrušeno 
parkoviště, se poprvé 
promítalo. V sobotu 27. 
8. od 20 h mohli ná-
vštěvníci shlédnout tři 
ze čtyř grotesek z filmu 
Charlie Chaplin Festi-
val. Na piáno k tomu 
hrál Jan Pudlák. 
17. září náměstí ožije 
sousedskou slavností 
Zažít město jinak. Když 
se nepromítá, posedá-
vají tu lidé na neustále 
přibývajících židlích. 
Napočítali jsme zatím 
23 stolů a 90 židlí. Ob-
nova náměstí by měla 
začít v roce 2018 - po-
kud bude třeba.

Zídka v parku 
Kampa
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„Nezajdete na skleničku?“ 
„Promiňte, ale já sklo 
nerad.“

Chleba
ve vajíčku 
s křenem

Základ je široká pánev. Roz-
klepeme dvě vejce a vy-
válíme v nich dva krajíce.  
Rozpálíme olej a přidáme 
chleba nasáklý vejci. Osolí-
me a pohlídáme, aby se nic 
nepřipálilo. Převracíme chle-
ba vidličkou nebo nožem 
se střenkou, která nepálí. 
Osmažený chléb pošmrdlá-
me hořčicí a přisypeme křen. 

Dobrou chuť!

Malostranská 
kuchařka
Recept poslala 
Jolana Kopecká

Čtenář 
reportér

Ing. Daniel Kotula, volejte: 739 343 871
Pište: daniel.kotula@re-max.cz
www.kotula.cz/malastrana.html

Jsem Malostraňák. Rád se 
ujmu prodeje nebo pronájmu 

Vaší nemovitosti.
• Znám každý kout                   

Malé Strany
• Vaši nemovitost              

prodám do tří měsíců          
a poskytnu kompletní       

servis s převodem 
• najdu solidní nájemce       

pro Váš byt

Němí svědkové 
zkázy
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Malý oznamovatel

1) MN čte až 30 tisíc čtenářů měsíčně
2) MN jsou součástí místního života
3) Bez vás by to nešlo
PLUS: Inzerát vám vyrobíme zdarma 
Volejte ihned! tel.: 777 556 578

inzerUJte V tĚchto noVinách! 
tadY Je 3+1 důVod ProČ:

inzerce

Víte, že...
Rotunda svatého Kříže je 
nejstarší stavbou svého 

druhu v Praze. Byla 
postavena roku 1125. Fo

to
: F
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eb
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k

Kavárníka Kotase z Mlýnské 
zmlátili opilí turisté

...a pak už si pamatuju jen záchranku
Malá Strana - Martina 
Kotase (42), který provo-
zuje kavárnu Mlýnská na 
Kampě, napadli před pár 
dny turisté a zmlátili ho. 
K napadení došlo kolem 
třičtvrtě na čtyři ráno 
nedaleko Národního di-
vadla. 
„Bylo to u rotundy sva-
tého Kříže. Oni tam čů-
rali, já je napomenul,“ 
řekl Kotas. Turisté utekli, 
když přišli Martinovi ka-
marádi.
„V nemocnici mi zrent-
genovali hlavu, mám 
lehký otřes mozku, na 
hlavě šest stehů, asi mi 
mlátili hlavou o obrub-
ník,“ dodal Kotas.

Kavárna Mlýnská 
na Kampě
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Dívka ze str. 3

ště

Bouřlivý 
rok 

1916

Slečna Zda - Li, první místní 
Vietnamka, vítězí v prestižní 

soutěži „O nejlepší vrtuli 
a všechno, co k ní patří“.

soUboj o nejlePší vrtUli
Martin Kotas

PŘeD PO

Malostranské nám. 5 
Telefon:  257 532 027 

33 Kč

Tankové pivo 
Pilsner Urquell 0,5 l

Restaurant 
U Glaubiců

www.restaurant-uglaubicu.cz

tLuStÁ 
MyŠ

ReStAuRAce

Všehrdova 19,  
tel.: 605 282 506

neJLeVněJŠÍ KOZeL 
nA MALÉ StRAně!
KOZeL 11° 27 KČ!

Otevřeno po až pá 
11.30 - 24 h, so 12 - 24 h, ne 12 - 22 h

Restaurace & Steak

Tel.: +420 730 629 299
Adresa: Říční 540/9, Praha 1 E-mail:kamparium@kamparium.cz

www.kamparium.cz, FB

KAMPÁRIUM
▪ Nekuřácká restaurace 
▪ Polední menu od 89 Kč, steaky, nabídka dalších               

jídel, včetně veganských a vegetariánských 
▪ Piva z Měšťanského pivovaru Polička a Rampušák   

z Dobrušky, růžové a bílé víno z Francie
▪ Víno z vinařství pana Konečného z Čejkovic
▪ Domácí limonády, chutné mošty a belgická čokoláda

AKCE ZÁŘÍ
• Každé druhé úterý v měsíci živá hudba v Kampáriu.                                          

V září 13. od 19 hodin.
• Ochutnejte NAŠE PIVO Kampárium Beer a vína nejen ročník 2015

Více informací v Kampáriu.

Pohybové a taneční studio

Sídlíme v Tyršáku, Újezd 450/40, Praha 1 - Malá Strana
Tel.: 777 101 011

Pilates, Zumba, Musical Dance, Fitbalet, TRX

www.fascinace-praha.cz 

AKce ZÁŘÍ
1 + 1 ZDARMA

Přijďte dva, platí jeden!Rozmluvíme 
Vás anglicky!

6 dní a více jak 70 hodin 
s rodilým mluvčím 
Intenzivnější a přínosnější 
než jazykové pobyty 
v zahraničí
100% individuální přístup
Vhodné pro všechny 
úrovně angličtiny
Říjnový a listopadový 
termín v prodeji
tel.: 730 525 130

www.englishstay.cz

•30 středisek v Praze - ve vaší 
  ZŠ, nebo v její blízkosti 
•profi  trenéři
•tradice od roku 1993

tenIS 

nábor pro: 
•předškoláky 4 - 6 let
•děti ZŠ 6 - 10 let
•holky a kluky 10 - 18 let

Včasný zápis - SLeVA 20 % 
nebo RAKetA HeAD ZDARMA

Učíme i lenochy 
a počítačové týpky!

777 260 262, 603 527 172
  224 815 871

Volejte:

www.tallent.cz

Zapojte se 17. 9. od 14 do 22 h 
na Malostranském náměstí 
do akce Zažít město jinak.

Pro více informací pište:
jacques.katerina@gmail.com

ZAžÍt MěStO JInAK

Těšte se na sousedské setkání, relaxaci 
při hudbě Roberta Jíši, recyklační show 

Bajkazylu, bazar oblečení, knih, soutěže 
pro děti, výstavu žáků SUŠ Hellichova…

www.zazitmestojinak.cz
Těšíme se na Vás!

INZERCE MALÁ STRANA POMOCÍ SMS
nÁVOD: Napište sms: MN mezera INZ mezera TEXT INZERÁTU. 
Sms pošlete na tel. č.: 900 11 30. Cena jedné SMS je 30 Kč vč. DPH.
●Prodám LP a SP gra-
mofonové desky z pozůs-
talosti. Nejlépe pro sbě-
ratele či do antikvariátu. 
Cena dohodou. Spěchá. 
Tel.: 603 715 813.
●Hudební doprovod 
nejen pro vaše rodinné 
oslavy: svatby, narozeni-
ny, promoce atp. Hudba 
všech žánrů. Tel.: 604 
892 103.
●Hledám kvalitního 
lékaře, operatéra, v Pra-
ze pro operaci páteře 
v rámci spondylochirur-

gie. Mám bolesti. Tel.: 
778 853 154.
●Hledám nájemní byt 
2 + 1, 3 kk, 65 - 70 m2, 
k dlouhodobému proná-
jmu. Za nabídky děkuji. 
Tel.: 739 544 005.
●Žena hledá zaříze nou 
garsonku i s tele vizí. V Praze 
v dosahu MHD. Cena do 
7700 Kč, spěchá. Tel.: 778 
853 154, skopalov@volny.
cz
●Prodej bytu 2+kk, 
Praha 2 - Vinohrady. 
Dana 603 210 450.
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dŘíVe & dneS

VÍte, že: Právě zde mají tramvaje, jedoucí na Klárov, jen jedny koleje, takže na sebe musejí čekat. 

POSÍLeJte SVÉ FOtOGRAFIe 
starých a nových míst v Praze poříze-
né ze stejného místa na adresu: 
redakce@malostranskenoviny.eu  

Letenská ulice (od Malostranského náměstí)
Kde to je1903 Dnes
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Míst
ní 

radosti

tAJně nA RADnIcI 
S POVOLenÍM PSÁt

Zápisník 
agenta 001

Kontroverzní starosta Prahy 1 
Oldřich Lomecký se prý ve vlast-
ní straně (TOP 09) těší mizivé 
oblibě a vedení strany se prý 
o něm v soukromí vyjadřuje 
s despektem. 
Před posledními volbami se obje-
vil ve schránkách leták s Karlem 
Schwarzenbergem a nápisem 
„Oldo, velmi si mě zklamal.“ Poz-
ději byl leták označen za trik.
Strana TOP 09 se stala v Praze 1
známou díky jejímu tehdejšímu 
předsedovi Karlu Schwarzen-
bergovi, který se však již stáhl 
z politiky. Od té doby obliba stra-
ny prudce klesá (podobný pro-
pad pamatují např. Věci veřejné). 

Starosta prý 
má potíže ve 
vlastní straně

Radnice 
Prahy 1

SeGWaYe JSoU Už zaKázané, 
ale vesele jeZdí všUde dál

hujerovská vyhláška ztroskotala na tom, 
že radnice zapomněla vyrobit značky  

„JSte SPoKoJeni S odStranĚníM ParKoViŠtĚ 
z MaLoStranSKého náMĚStí?“

ano: 99 %, ne 1 %
Průzkum provedli na Malé Straně 
a okolí členové skautského oddí-
lu pro nezávislou agenturu Media 
Skaut  v období od 1. 8 do 15. 8. 
2016  na odběrních místech Malo-
stranských novin i jinde. Dotazo-
váno bylo 32 respondentů.

aGentUra Media skaUt Se Ptá V ULicích:

Díky občanským aktivitám, mediálně podporovanými Malostranský-
mi novinami, bylo 1. 7. odstraněno parkoviště z Malostranského ná-
městí a vznikl prostor pro lidi. Majitelem místa je magistrát. Radnice 
Prahy 1 se snaží na kauze přiživit, ale nemá s ní nic společného. 

MEDIA 
SKAUT

Psycholog 
strážníků

Zachránil život 
muži z Karlo-
va mostu při 

pokusu o skok 
do vody a plavbu 
do Ria, když mu 
nabídl cigaretu.

&Vítěz Poražený

Filip Dvořák
(ODS, člen 

pražské Hospo-
dářské komory)

Přestavba 
Revoluční ulice 
je výhodná pro 
stavební fi rmy, 
ne pro občany.  

„Segwayisté mohli v Praze 
podléhat stejné regulaci 
jako cyklisté. Místo toho 
se aplikuje ten nejtupější 
civilizační pohyb: zákaz,“ 
říká ekonom Tomáš Sed-
láček, malostranský pat-
riot a nadšený uživatel vo-
zítka segway.
„Segwaye se daly přesu-
nout z chodníku na silnici 
(kam patří), dal se ome-
zit jejich počet (segwaye 
licencovat) nebo omezit 
počet lidí v jedné skupině 
jezdců. Mohl se požado-
vat jakýsi řidičský průkaz, 
který by za rychlou jízdu 
byl odjímán a odradil by 
nešikovné jezdce. Segway-
isté mohli podléhat stejné 

regulaci jako cyklisté. 
Segway je jakýsi pradě-
da gyroskopové dopravy, 
který se chtěl vyvíjet dál, 
ale v Praze právě dostal 
stop. Je to humpolácký 
zákaz.  Praha měla omezit 
rychlost čehokoli (včetně 
aut) v centru na 30 km za 
hodinu, cesty dát cyklis-
tům, elektrokolům, kolo-
běžkám, segwayům a če-
mukoli jinému a chodník 
měl zůstat pro pěší. 
Bylo by to mnohem ve-
selejší, modernější a bez-
pečnější. A mohli jsme se 
zapsat do dějin jako pro-
gresivní metropole. Udě-
lali jsme pravý opak. “
Zákaz vjezdu do památko-
vé rezervace sice platí pro 
segwaye od začátku srpna, 
z ulic ale nezmizely. Insta-
lace značek potrvá několik 
měsíců.

Tomáš 
Sedláček
Ekonom, nadšený 
majitel monokola

Segwaye 
v Mostecké



Fotoreportáž: Míra Lédl 
fotí výročí Vokýnka
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Míst
ní 

radosti

Populární Bistro Brun-
cvík (Vokýnko) na ná-
městí Na Kampě pod 
Karlovým mostem osla- 
vilo 26. výročí své po-
divuhodné existence. 
Na oslavě se zde se-
šlo asi 300 místních  
i přespolních.
Vokýnko patří ke klíčo-
vým místům setkávání 
na Malé Straně. Gratu-
lujeme!

Míra Lédl 
Malostranský 

fotograf
Kavárník Roman Vopička 
před Vokýnkem

Oblíbené místo pod 
Karlovým mostem

Pohled na Vokýnko 
z Karlova mostu

Samovýčep

inzerce

Obrázek na téma Praha vyfoťte a pošlete na adresu: redakce@malostranskenoviny.eu
Naše děti kreslí Prahu SOutěž 

O ceny

   Posílám obrázek 
mého vnuka, který 

namaloval Karlův most 
zpaměti po naučné 

procházce. Jmenuje 
se Jakub Šrédl 

a maloval ho 
v 6 letech a 9 měsících. 
Má malování i modelo-

vání velice rád. 
Obrázek posílá 

a zdraví babička, 
Marie Šrédlová

Pochlubte se kresbami 
svých dětí! Vždyť ne na-
darmo se říká, že Praha je 
nejkrásnější jejich očima.
V případě uveřejnění ob-
rázku v těchto novinách je 
čeká milá odměna: DVD In-
diánská pohádka Divadélka 
Romaneto. Dárek získáte 
tak, že zavoláte na tel. číslo 
777 556 578 (Monika) a do-
zvíte se, kde bude možné si 
ho vyzvednout.

zde Může 
být váš 
inzerát!

volejte ihned

teLeFon: 

777 556 578 
(Monika)

inzerce@
malostranskenoviny.eu

e-MaiL:

VLídné zacházení!
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Píše sváťa karásek, člověk jako každý druhý

Sváťa Karásek: 
Kněz, písničkář 
undergroundu, 
vězeň totality, 
nyní nezávislý 
zastupitel (též díky 
podpoře Malo-
stranských novin). 

Píše sváťa karásek, člověk jako každý druhý

napište Sváťovi o tom, co vás tíží, nebo těší: redakce@malostranskenoviny.eu

Občané Prahy 1 se mají 
rozhodnout, co na Ma-
lostranském náměstí, po 
zrušení parkoviště, má být. 
Na tomto místě nemají 
být trhy a stánky, ani nic, 
co přináší profi t byzny-
su, na tomto místě má být 
širé prostranství - náměstí 

s lavičkami. Padly též návr-
hy, spíše nápady, že se na 
náměstí zřídí Hyde Park, 
speaker corner. To by bylo 
spousta šílenců a nábožen-
ských fanatiků a spousta 
úchylů až běda. To by zvrá-
tilo přísloví „na každém 
šprochu, pravdy trochu“. 

A co občané – ti se zas dají 
opít rohlíkem? Jsou po ČR 
místa, spíše místečka, kde 
se podařilo sdružení obča-
nů, že byli zvoleni. 
To ve mně budí optimis-
mus. Na Praze 7, Zbraslav, 
Říčany, Plzeň, Brno - tam 
všude uspěla občanská 

sdružení. Jako vlaštovky na 
dvoře. To už svítá - po 27 
letech. Do voleb jdou velké 
strany a občanská sdruže-
ní. Jak v písni od Voskovce 
a Wericha: „Nikdy nic ni-
kdo nemá míti za defi nitiv-
ní, neb nikdy  nikdo neví, 
co se může státi... “

občané, voliči a první vlaštovky

„UhLoBaron BaKaLa Mi dáVaL MiLiÓnY, aLe Já chci 
zůStat taM, Kde žiJi Se SVÝMi JezeVČíKY,“ ŘíKá 
Pan VeJtaSa, důchodce a BoJoVníK S VrchnoStí

„Nejde o peníze, neod-
stěhuji se, ani kdyby mi 
dával Bakala miliardu,“ 
řekl Malostranským no-
vinám Bohumil Vejtasa, 
poslední nájemník domu 
na Loretánském náměstí, 
kterému se říká U Draho-
mířina sloupu. 
Zpočátku to vypadalo jako 
idyla: Miliardář Bakala 
koupil před pěti lety dům 
na Loretánském náměs-
tí s tím, že do něj umístí 
knihovnu Václava Havla.
Uhlobaron Bakala vypla-
til nájemníky domu - až 
na jediného. Pan Bohumil 
Vejtasa, který bydlí více 
než 40 let v bytě v pod-
kroví, částku 6, 5 milionu 
korun odmítl. A začal se 
s Bakalou soudit.
Před pár dny městský soud
rozhodl, že tzv. územní 
rozhodnutí (klíčový do-

Jan A. Mařenka

● Zdeněk Bakala žije ve Švýcarsku v luxusní vile 
na břehu Ženevského jezera. Mimo jiné si postavil 
obří vilu na Modravě (Šumava) v chráněné oblasti. 
Pod vilou nechal vykopat tunel. ● Patří mu vyda-
vatelství Ekonomia, které vydává časopis Respekt, 
Hospodářské noviny, Ekonom a další. ● V domě 
U Drahomířina sloupu bydlela v nádherném bytě 
s malovanými stropy vdova po prezidentu Benešovi 
paní Hana Benešová. ● V raném středověku zde 
bylo pohřebiště a později poutní místo. 

kdo je kdo v příběhu
tzv. havlovy knihovny

Bohumil 
Vejtasa 

Důchodce, 
poslední 
nájemník

Dvě
jezevčice

 Romy 
Schneider 
a Whiska

Zdeněk 
Bakala

Třetí nejbo-
hatší člověk 
v republice

Václav 
Havel 
Bývalý 

prezident, 
dramatik

V místě před tímto domem podle legendy země pohltila 
matku svatého Václava, kněžnu Drahomíru, což byl trest 
pro její bezbožnost. Podle pověsti zde dodnes jezdí za 
bouřlivých nocí duch kněžny Drahomíry v ohnivém kočáře 
a volá: „Bude zle!” Koho se věštba týká, se zjistit nepoda-
řilo, i když - jisté náznaky tu jsou.

kument pro přestavbu 
domu) je neplatné. Jde 
o přelomové rozhodnutí, 
protože všechny úřady už 
měl Bakala pod palcem.
„Tím se vracíme zpátky 
do roku 2011,“ říká pan 
Vejtasa. 
V průběhu soudního spo-
ru vyplynulo, že nejde ani 
tak o knihovnu Václava 
Havla, jako spíše o sou-
kromé sídlo miliardáře.
Knihovna Václava Havla 
má být jen okrajová sou-
část domu, méně než tře-
tina. Budí to tedy dojem, 
že Bakala „použil“ jméno 
prvního českého prezi-
denta jako „beranidlo“ na 
úřady.
Ač se Bakala zašťiťuje Ha-
vlem, chová se jako kníže 
Potěmkin. Měl s domem 
velké plány a kupodivu se 
mu o nich podařilo pře-
svědčit i památkáře, kteří 
byli zpočátku proti. Na-

příklad o tom, že je dobrý 
nápad prorazit do domu 
díru, aby se do něj dalo 
vcházet i z ulice Úvoz, že 
je místo dvou výtahů lepší 
vybourat šachty pro čtyři, 
podzemní garáže vyraže-
né do skály atd.
Úřady (včetně MČ Prahy 1)
ochotně slyšely na ar-
gument, že je dům v ha-
varijním stavu, že to je 
v podstatě ruina, ačkoliv 
tu  před vystěhováním 
bydlelo 17 partají a dům 
dostal před několika lety 
novou fasádu. Uvnitř 
domu už začaly bourací 
práce - pod záminkou, že 
jsou nutné, protože „jinak 
by to celé spadlo.“
„Bakalova demoliční četa 
už tu zničila ve všech by-
tech podlahy, které byly 
unikátní památkou, jsou 
odhalené stropy,“ říká 
pan Vejtasa, který tu žije 
sám se dvěma jezevčicemi 

Romy Schneider a Whis-
kou. 
„Byt jsem si sám vybudo-
val a celý život - od 1972 
zveleboval. Každou cihlu 
vynesl na zádech. Odpra-
coval jsem tu tisíce hodin. 
Mám k němu vztah,“ vy-
práví pan Vejtasa. 

Zdeněk Balala, třetí nej-
bohatší Čech (prý 22 mi-
liard Kč), má problém 
nejen s domem u Draho-
mířina sloupu. Před pár 
dny na něj podali žalobu 
horníci z OKD, kterým 
slíbil přednostně prodat 
byty a slib nedodržel. 
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Malostranské noviny k poctě 
Humoristickým listům (1916)

„UhLoBaron BaKaLa Mi dáVaL MiLiÓnY, aLe Já chci 
zůStat taM, Kde žiJi Se SVÝMi JezeVČíKY,“ ŘíKá 
Pan VeJtaSa, důchodce a BoJoVníK S VrchnoStí
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Příběh pošťačky (1)

„Odneste mi, prosím, tohle psaníčko 
dle adresy, ale prosím, diskrétně!“

Slečně Vyplatilové? To je moje kamarádka! 
Zve ji do parku v 7 hodin...

Ta koketa, teď jí to zkazím!
Pokračování příště

Kalendárium 
Malé Strany

Karolina 
Světlá

SPISOVATELKA

Alexandr 
Brandejs
MECENÁŠ

ZÁŘÍ

● František Hofman 
*1. 9. 1891 Přeštice 
†3. 3. 1969 Praha
Malíř, obraz T. G. M.
či Pražského jezulátka. 

● Václav E. Horák 
*1. 1. 1800 Lobeč 
†3. 9. 1871 Praha
Varhaník, zpíval ve 
sboru v chrámu sv. 
Mikuláše.

● František Roith 
*16. 7. 1876 Praha 
†5. 9. 1942 Voznice  
Architekt, monumenty.

● Karolina Světlá 
*24. 2. 1830 Praha 
†7. 9. 1899 Praha
Spisovatelka, přítelkyně 
Jana Nerudy.
 
● Karel Tůma 
*6. 9. 1843 Praha 
†9. 5. 1917 Praha 
Redaktor Humoristic-
kých listů.
 
● Alexandr Brandejs 
*7. 9. 1848 Hřebečníky 
†19. 5. 1901 Praha 
Mecenáš umělců jako 
Mikoláš Aleš, František 
Ženíšek, Julius Zeyer, 
Jaroslav Vrchlický...

František 
Hofman

MALÍŘ

Karel 
Tůma

NOVINÁŘ

Pohled z pavlače 
na dvůr domu. 
Ještě v  v 50. letech 
tu bydlely dvě desítky 
rodin, včetně 18 dětí.

Václav 
Havel

Hana 
Benešová, 
vdova po 
prezidentovi 
Benešovi
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KampaNula
 Charitaredakce@malostranskenoviny.eukenoviny.eu Ckenoviny.eu Charitakenoviny.euharita

charitativní projekt pro rozvoj občanské společnosti za podpory Malostranských, 
Staroměstských a novoměstských novin. Web: www.kampanula.cz

 Charita

KampaNula pořádá benefi ční akce na podporu zdravotně i jinak postižených (Artevide, Deylova škola, Oáza, Citadela a další) i na podporu života spolků 
a zachování genia loci Prahy 1. Trvá prodej triček a placek (charita) v Kavárně Čas, Ars Pragensis, Kavárně UPMuzea, Kafírně sv. Omara a v bistru Bruncvík.
KampaNula pořádá benefi ční akce na podporu zdravotně i jinak postižených (Artevide, Deylova škola, Oáza, Citadela a další) i na podporu života spolků 
a zachování genia loci Prahy 1. Trvá prodej triček a placek (charita) v Kavárně Čas, Ars Pragensis, Kavárně UPMuzea, Kafírně sv. Omara a v bistru Bruncvík.

Betlémská kulturní noc 20. září
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Naše akce
Nově Malé Toulky pro zasloužilé Nápadníky (co mají 
nápady a sami vedou Toulky) Hradem, Orlojem, Muse-
em Kampa, Náprstkovým... Týnským chrámem: Výstup 
na věž, astronom Tycho Brahe (Händl, Hejma), v září 
Toulky nebudou, na říjen se právě připravují.

POŘÁDÁME:
● Úterý 20. 9., 
17. 30 - 20 h  
IV. PROSTŘENÝ STŮL na 
Betlémském náměstí. 
V rámci V. Betlémského 
Open Air Festivalu - Betlém-
ské kulturní noci. Hudba + 
nápoje a dobroty z okolních 
12 restaurací, výtěžek 
z prodeje pro zdravotně 
postižené Prahy 1. Koncert 
Scholy Specialis Familiae 
doc. Vlastimila Matouška, 
pak harmonikář Bobeš 
Rösler - Písně staropražské 
i z okolí.

● Úterý 15. 11., 18. 18 h
Učená toulka vsedě: 
Poslední banquet Karla IV. 
v Muzeu Karlova mostu 
(Post Martinské setkání)

PODPORUJEME:
● Sobota 17. 9. 
Zažít město jinak na Praze 1
● Sobota 24. 9. 
VIII. Malostranské vino-

braní - Dozvuky Horňác-
kých slavností, Kampa
● Čtvrtek 29. 9., 17 h  
Benefiční večer NADACE 
ARTEVIDE ve Vrtbovské 
zahradě P1, Karmelitská 
25. Záštitu převzal pan Jan 
Wolf - radní pro kulturu 
Magistrátu hl. m. Prahy. 
Večerem provází J. Dušek.
● Sobota 1. 10. 
Poupění HaFu - přehlíd-
ka dětských divadelních, 
tanečních a hudebních 
souborů, park Kampa
● Sobota 12. 11. 
Malostranský Balkánský 
Candrbál (SOPMSH), 
Malostranská beseda

DOPORUČUJE:
Akce Ars Metropolis
● Úterý 13.9. Pražský 
orloj. Ing. M. Klikar, Do-
meček na Kampě
● Čtvr. 6. 10. 
Václav Havel - Fotografie 
Alana Pajera, Domeček na 
Kampě).

Jan Hus

VIII. MALOSTRANSKÉ 
V I N O B R A N Í
DOZVUKY  HORŇÁCKÝCH  SLAVNOSTÍ 

v sobotu 24. září 2016
v parku na Kampě

kde od 14 h vystoupí:  
Horňácká Cimbálová Muzika Kubíci, HCM Petra Mičky, ženský sbor z Javorníku, 
dívčí sbor Kuželovské zpěvulky, taneční soubory Suchovjan a Kuželovjan, taneč-

ní skupina z Nové Lhoty, dětský soubor Lúčánek, gajdoš Pavel Popelka. 
Hosté: 

Taneční skupina Old Stars Radošov s muzikou z Veselí nad Moravou 
a Slovácký krúžek Praha 

Moderuje: tonda Vrba

SKLIZeŇ  MALOStRAnSKÉHO VÍnA 
KOŠty VÍn, BuRČÁKŮ A KLOBÁSeK !

Spolupořádají:
Letní poloha, kavárna Mlýnská, TURAS, 

Muzikanti z Kampy a Agentura Antonína Vrby

S pomocí Městské policie, Dobrovolných hasičů a OÚ MČ Praha 1, KampaNuly, 
Musea Kampa, Vojanových sadů, s.r.o. a  Malostranských novin. 

 V I t A J t e !!!
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Dopisy, komentáře, básně, glosy, fejetony
VÁŽENÍ ČTENÁŘI, posílejte své příspěvky na adresu: redakce@malostranskenoviny.eu

Mn 8, srpen 2016

inzerce

Září, září, na léto jde 
stáří. A konečně se zas 
na večer zvedá vítr, když 
sluníčko jde do háje, 
a voní. Představte si 
představení na Malo-
stranském náměstí, kde 
je teď hromada místa 
a hromada lidí. Za úplň-
ku, barevné a magické, 
s hudbou, co jede, a lid-
mi, co tančí. Nálepovo 

panoramatické okno se 
konečně znovu s oke-
nicemi vysmívá na celý 
plácek a když se podíváte 
až ode zdi univerzity, tak 
nad ním vidíte špice slu-
nečníků od střešního ba-
zénu. Stejně je to úlet, že 
má někdo bazén na stře-
še na takovým místě...
Celá Praha rozkopaná, 
tramvaje si jezdí, jak 
chcou, všude se něco 
opravuje a staví. Na-

vštivte nové ministerstvo 
zahraničí v Loretánské
a běhejte si než vás stav-
byvedoucí vyhodí.
Ta půda voní přesně tak, 
jak má. Vymluvte se na 
kolegu Pepu a vyfasujte 
helmičku. I Šatlava byla 
pěkně na dranc a jak to 
tam teď prokouklo. Koho 
by napadlo, že jsou tam 
hned dvě okna! Tam se 
stavte, jestli chcete lecos 
vědět a nebo se třeba 
chcete hádat o klavíru. 
Měli jsme tu bitvu o Ka-
fírnu a pak bitvu o Šatla-
vu. Kingstone v Saském 

FaNtOM MalÉ straNY
cO neVÍ On, neVÍ nIKDO

#25 - září

Glosa
stranského náměstí jako 
celku, strom na náměstí 
je ohrožen, vrátit, nebo 
nevrátit pomník maršá-
la Radeckého... Takhle 
bychom mohli pokračo-
vat dál. Přitom se jedná 
jen o malý výčet dis-
kuze nad částí jednoho 
z mnoha náměstí, kte-
ré se v historické části 
Prahy nacházejí. Stačilo 
k tomu zrušit parkoviště 

a umožnit procházejícím 
lidem nově uvolněnou 
plochu užívat smyslupl-
něji a šetrněji. Lidé již po 
několika dnech využívají 
několik desítek instalo-
vaných stolků se židlemi, 
jako by tam byly odjak-
živa. Po dvou měsících 
je jisté: Lidé si využití 
nově vzniklé oddychové 
plochy určují svým cho-
váním sami. 

Neslyší diskuze o nut-
nosti, jak volnou plochu 
v budoucnu využít. Jako 
kdyby se na každém 
pražském rynku muse-
ly konat koncerty, trhy, 
happeningy a já nevím 
co ještě. Jestli má někdo 
čas, aby dumal o Malo-
stranském náměstí, tak 
ať dumá. Jen je třeba si 
při tom dumání neudělat 
ostudu. Což se tak trochu 

děje. Víte, umístit někam 
spousty stolků se židlemi 
a nevybavit zmíněný pro-
stor dostatečným množ-
stvím odpadkových košů 
se zvýšenou frekvencí 
odvážení odpadků, vy-
volává dojem, že ti, kdo 
vymýšlí, co s plochou po 
parkovišti, se na Malo-
stranském náměstí neby-
li ani podívat.

MN září 2016

Revitalizace Malostran-
ského náměstí, náměstí 
bez aut, obnova Malo-

Bez aut
Petr
Burgr
Spolek občanů 
a přátel Malé 
Strany a Hradčan

Dobrý den,
svatý  Václav nikdy nebyl 
pohřben v rotundě sv.
Václava, nedávno objeve-
né na matfyz,  ale v rotun-
dě sv. Víta, kterou založil, 
a jeho hrob respektovaly 
všechny kostely postave-
né nad ním, tedy včetně 
katedrály.

Marie Breníková,
Nosticova 6

Odpověď redakce: Máte 
pravdu, nechali jsme se 
unést. Václavovo tělo vez-
li okolo, koně tam samy 
zastavili, ale nepohřbili 
ho tam (28. září 935 nebo 
929, viz osamělý kronikář 
Widukind). Škoda, že zde 
nejsou spolehlivé zdroje, 
hned by to bylo o dost ve-
selejší.

dvorečku se objevil a za-
nikl, ale chvílemi tam 
bylo pěkně. Zase o hos-
podu míň.

Dopis

Václav měl 
hrob jinde
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www.
malostranskenoviny.eu

Pozor na černé 
klávesy!

Vážená redakce,
chtěla bych vám poděko-
vat za všechny rodiče ze 
školy Vratislavova, že jste 
jako Malostranské no-
viny spolupořádaly pro 
naše děti pěkný výlet na 
Petřín za tamními včela-
mi. Bylo to krásné.

Markéta Němcová, 
maminka z 1. B 



KŘížoVKa na heSLo
Vylušti tajenku a... Překvapení!
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Kdo správně vyluští tajenku, dostane pivo nebo
limo dle vlastního výběru v Restauraci pod Petřínem (Hel-
lichova 5, Malá Strana), ale nejdřív musí zavolat Monice 
(tel.: 777 556 578). Vyhrávají totiž jen první tři luštitelé.

krátký vtiP (ChUCk norris) 
Chuck Norris umí všechno, i prohrávat, když ale 
prohraje, nikdo jiný už nevyhraje.

•

Akce - 3. a 4. 9. od 11 do19 h - HRn-
ČÍŘSKÉ tRHy - Nám. Na Kampě -
Čeští řemeslníci, program pro celou ro-
dinu: bubliny, pohádky, hudba. Pořádá 
Sananim a Café Therapy. 

talkshow - Út 6. 9. v 20 h - KŘeSLO 
PRO HOStA: PetR VOnDRÁČeK, 
LuKÁŠ MORAVec - Club Freemaso-
nic, Týnská 10 - Večerem provází Marcel 
Dolejší a Lucie Sinková. 

Kurz - Od 14. 9. každou středu v 19 h 
- tAI cHI S RenÉ KySeLÝM - KC 
Kampa, U Sovových mlýnů 3 - Pravidelná 
cvičení pro všechny. Úvodní lekce 14. 9.
zdarma. Pro info: 775 421 480.
 
Pohyb - StuDIO FAScInAce - 
Tyršův dům - Pilates, Zumba, Musical 
Dance, Fitbalet, TRX - Akce září 1 + 1 
zdarma. Přijďte dva, platí jeden. 
www.fascinace-praha.cz 

Akce - Ne 18. 9. v 10 h - GALASOVA 
cyKLOJÍZDA -  Sraz Folimanka, pod 
Nuselským mostem - V rámci Evropské-
ho týdne mobility bez aut. Jede se až do 
Černošic. www.galas.borec.cz

Koncert - Čt 22. 9. ve 20 h - MILAn 
SVOBODA + MIcHAL GeRA - Dobrá 
trafi ka, Újezd 37- Vystoupení jazzového 
dua - Rezervace: 732 852 364, více na: 
www.dobratrafi ka.cz 

K

Kulturní nástěnka    •
VÝBĚR TOHO NEJLEPŠÍHOZÁŘÍ

TUTO RUBRIKU 
LASKAVĚ 
SPONZORUJE

Malostranská beseda
www.malostranska-beseda.cz ● Malostranské náměstí 35/21 ● tel.: 257 409 123

Náš 

TIP

k
oncert Tria lídra 
kapely Framus 
Michala Prokopa, 

nadžánrového kytaristy 
Luboše Andršta a nemé-
ně všestranného hous-
listy Jana Hrubého. Pro 
všechny, kteří o hudbě 
něco vědí, je přichysta-
ný skvělý muzikantský 
zážitek. Kapela hraje 
v dobré formě, koncert 
má příjemnou civilní 

atmosféru i zvuk a je 
z něho cítit radost z bez-
starostného muzicírová-
ní bez exhibice. Fanou-
šek si zkrátka může říci, 
že vše je tak, jak má být. 
V Malostranské besedě 
uslyšíte už 29. září.

ZÁŘÍ
Program (výběr)

6. 9., 20.30 h
Lili Marlene - futuristický 
šanson
10. 9., 20.30 h
Abigail Ybarra - rock
13. 9., 20 h
7 pádů Honzy Dědka - 
talkshow. Hosté Vinna 
Reed (pornstar), Zuzana 
Stivínová (herečka), Kris-
týna Leichtová (herečka).
17. 9., 20.30 h 
Falešná ozvěna - rock – 
pop
19. 9., 20 h
Michal Horáček - Na cestě
26. 9., 20.30 h
Žalman & Spol. - folk
28. 9., 20 h
Potlach: Pacifi k + Scara-
beus
30. 9., 20.30 h
Špuntkvaně

GALERIE
28., 29. a 30. 9. vystoupe-
ní Škola písničkou.

TUTO RUBRIKU 

SPONZORUJE

29. 9., 20.30 h
Pokop - Andršt - Hrubý

Praha 1, Malá Strana, u Sovových mlýnů 2, tel.: (+420) 257 286 147

www.museumkampa.cz

tělesnost 1890 ─ 1921: 
Munch, Kupka, Kokoschka...

Zdeněk Kirchner: 
Prodlouženo do 25. 9.
Výstava umělce, v jehož 
tvorbě se mísí kaligrafi e, 
lettrismus, informel a ne-
klidná jazzová linka.

Pavel nešleha: 
Via canis 
Do 19. 9.
Výstava, která představu-
je mnohostrannost a bo-
hatost tvorby P. Nešlehy.

7 + 1 Mistři 
českého skla 
Do 28. 9.
Výstava předních mistrů 

českého skla, která nava-
zuje koncepcí na výstavu 
z New Yorku v Amer i-
c an Craft Museum, kterou 
uskutečnila M. Mládková. 
 
Jiří Bielecki: 
Vznášení 
Do 28. 9.
Zajímavé koláže a objek-
ty z let 1960 až 1990.

M. Moucha, 
J. Zeithamml, 
V. Boštík, J. Kolář 
Od 20. 9. 2016 
do 15. 1. 2017
Výstava zpracovává téma 

Galasovy 
cyklojízdy

exilových uměleckých osob-
ností. Zachycuje období 
80. let v Paříži.

DALŠÍ PROGRAM
6. 9. Kurátorská prohlíd-
ka výstavy 7 + 1 Mistři 
českého skla v 18.30 h. 
Rezervace nutná.
6. 9. Koncert v rámci cyk-
lu Procházky uměním. 
J. Hosprová, E. Garajová 
a Zemlinsky Quartet v 19 h.
8. 9. Pozvánka na Den ote-
vřených dveří, 11 až 17 h.
24. 9. Komentovaná pro-
hlídka aktuál. výstav v 15 h. 
Rezervace doporučena.

Do 11. 9.
Výstava nám představí, jakým způsobem je zkoumán 
a zobrazován člověk konce 19. století a prvních patnácti 
let 20. století. K vidění díla Edvarda Muncha, Oskara 
Kokoschky, Františka Kupky, Jana Štursy, Auguste Ro-
dina, Miloše Jiránka, Bohumila Kubišty a dalších.
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Pro líné Ještě línější

inzerceinzerceinzerce

ZAJÍMAVOStI a novinky 
ze Starého Města. StARO-
MěStSKÉ nOVIny jsou 
k mání zdarma např. v Ka-
fírně U svatého Omara 
(Tržiště 11), U Hrocha (Thu-
novská 10), v Akademii věd 
(Národní 3) něřkuli dalších 
kavárnách a hospodách.

www.staromestskenoviny.eu

Co nového 
za vodou[ [

StRuČnÁ tIRÁž
Malostranské noviny 
září 2016 / VIII. ročník
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Koutek pro chytré hlavy

Četba na pokračování. Jan neruda: 
Pan ryšánek a pan Šlegl (X.)

Stával před Štajnici na 
chodníku třeba dvě ho-
diny, a když jsem musil 
kolem něho, šel jsem ob-
loukem. 
Ona totiž příroda dala 
šlechticům jistý profi l, 
kterému se říká aristokra-

tický a jenž je činí velmi 
podobny dravým ptákům. 
Pan hrabě mně také 
vskutku připadal jako ten 
sokol, který s ukrutnou 
důsledností denně vždy 
o dvanácté v polednách 
s uloveným holubem na 
svatomikulášskou báň za-
sedal a zde svou kořist 
rval, že peří z ní až dolů 
na náměstí lítalo... Chodil 
jsem kolem něj...

Tuto rubriku zaštiťuje Klub přátel kulhavých mládenců

Víte, jaký podnik na Malé Straně 
má na štítě tohoto krásného 
pána? Nápověda: Jmenuje se 
Omar, jí vepřové a najdete ho na 
Tržišti, jak jsou tam ti kontrolóři.

Poznáte, jářku, 

KDE TO JE?

Dávejte úkoly ostatním! Adresa: 
redakce@malostranskenoviny.eu

Minule: Lennonova zeď se svými 
nápisy o míru a přátelství. 
Správně: Jan Macecha, Tereza 
Smutná,  Aleš Vychopeň.

Báň nebáň

Pokračování příště

Jan neruda 
(1834 - 1891).
Novinář z Malé 
Strany, starý 
mládenec

Slavné místní ženy

Vystupovala v Malostranské besedě
Ella Šárková

Ella Šárková (1906 - 1991) 
studovala zpěv u italské-
ho pěvce Tino Pattiery 
(1890 - 1966). 
Provdala se za houslistu 
a dirigenta Lola Šárka. 
Hrála v pražských kaba-
retech a na divadelních 

scénách, mj. také v Ma-
lostranské besedě. Jejím 
prvním fi lmem byl Pudr 
a benzin (1931), kde se 
velmi spřátelila s Jiřím 
Voskovcem. Byla také vel-
kou oblíbenkyní režiséra 
Václava Kršky. 

Václav 
Krška, 
režisér

Tino 
Pattiery, 
pedagog

Jiří 
Voskovec, 

kolega

nejdřív pudr, 
až pak benzín

Jan Wolf,

čtvrtek



Petr Skála
Orlojník Staroměstského 

orloje: „Jen tak kdeco 
nečtu, ale Malostranské 
noviny čtu bez výjimky!“
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Příští číslo vyjde
1. října

Volejte pana Martina cibulku 
777 122 009. Čtěte mimo jiné  
v kavárně živá voda (Petrov 2)

Seženete i v Brně

Modré okénko
získává...

Fo
to

: A
rc

hi
v

Proč čtuProč čtu

30 Kč

902 11 30
MN TRICET
na tel. 
číslo

Jako dobrovolnou platbu 
za tyto noviny pošlete SMS 

Cena 1 SMS je 30 Kč vč. DPH. Poskytuje ATS, www.platmobilem.cz

Zvířata 
Malé StranyAktuální vtip ze 100 let starých novin

Své tipy na modré 
okénko posílejte na adresu:

redakce@
malostranskenoviny.eu

inzerceinzerce57
Kdyby už byly rozebrány, volejte na telefonní 

číslo 777 556 578 a my je rádi přivezeme

chcete se také stát odběrním místem? 
zavolejte hned tel. číslo: 777 556 578
Právo být zde uvedeným odběrním místem Malostranských novin je 
podmíněno ročním příspěvkem 1 000 Kč na provoz, nebo inzerátem.

odběrních míst
Malostranských novin

tOMy A WHISKA
Dvě jezevčice

Za to, že 
pomáhají 
hlídat byt 
na Hradča-
nech před 
miliardáři.

Tip: Redakce MN

U Hrocha, Thunovská 10. Kavárna Čas, U Lužického semináře 15, Vopičkova 
kafírna (U sv. Omara), Tržiště 11. Kavárna Mlýnská, Kampa (mlýn). Mu-
seum Kampa, U Sovových mlýnů 2. Klub Za starou Prahu, knihkupectví, 
Mostecká 1 (Judina věž). Vacek Bio-Market, Mostecká 3. Dvůr umění, Mos-
tecká 14. Klub Šatlava, Saská 2. Baráčnická rychta, Tržiště 23.  U Glaubiců, 
Malostranské náměstí 5. U moudrých luceren, Vlašská 6. Národní kavárna, 
Národní 11. Galerie Josefa Kalouska, Hradčanské nám. 12. Kočár z Vídně, 
Saská 3. Akademie věd, Národní 3, recepce. Café Lounge, Plaská 8. Kino 
64 U Hradeb, Mostecká 21. Muzeum Karlova mostu, Křižovnické nám. 3. 
Tlustá myš, Všehrdova 19. Restaurant Pod Petřínem, Hellichova 5. Di-
vadlo Kampa, Nosticova 2a. KC Kampa, U Sovových mlýnů 3. Ars Pragen-

sis, Malostranské nám. 27.  Divadlo Na Prádle, Besední 3. České muzeum 
hudby, Karmelitská 2. Konírna, Maltézské nám. 10. Ferdinanda, Karmelitská 
18.  Atelier Pavla a Olga, Tržiště 3. U staré studny, Tržiště 3.  U Mecenáše, 
Malostranské náměstí 10. Hospoda U Černého vola, Loretánské náměstí 1. 
Muzeum pražských pověstí a strašidel, Mostecká 18. Poliklinika na 
Národní, Národní 9, III. patro. U Parlamentu, Valentinská 8. Hospoda Koza 
nostra, Újezd 8 (na rohu).  Galerie Eclectic, Jánský vršek 1. AS Optic, Újezd 
46. Salon Mila, Vítězná 12. Restaurace Luka Lu, Újezd 33. Café Melvin, 
Pohořelec 8. Náš bar, Táborská 21, Praha 4. Bella Vida café, Malostranské 
nábřeží 3. Restaurace Profesní dům, Malostranské náměstí 25. Lokál U bílé 
kuželky, Míšeňská 12. Kolonáda Café & Shop, Cihelná 2b. Desk Room, Pro-
kopská 296/8. Hotel Kokořín, Kokořínský Důl 48. Valašská pivnice, Úvoz 
26. Restaurant Aristo - hotel Constans, Břetislavova 309/14. Restaurace 
Kampárium, Říční 9. Vinárna U Viníka, Petřínská 4. Metrocafe, vestibul 
metra Malostranská, Klárov 51. Pizza Saint Nicholas, Tržiště 10. Restaurace  
Občanská plovárna - The Loop Jazz Club, U Plovárny 8, Praha 1. Vinotéka 
U Mouřenína, Tržiště 17. Vinotéka Bacco, Bělehradská 28. 

U hrocha, thunovská 10
Vopičkova Kafírna, tržiště 11 

ars Pragensis, Malostranské náměstí 27 
Vopičkova Kafírna, tržiště 11 

BOnIFÁc
Často chodíme 

na Kampu, posílám 
foto z narozenin.

 Lucie neubertová  

POSÍLeJte FOtKy 
DOMÁcÍcH MAZLÍČKŮ! 

redakce@
malostranskenoviny.eu

Matka 
Jana Nerudy

Gotteswill!

nÁMLuVy. OnA: „Meze už chladnou, raději bychom měli jít.“ 
On: „Byl pozdní večer, prvního září, prvního září, lásky taky čas...

www.vojanovysady.cz
Tel.: 602 200 249,

257 531 839


